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Υποβολή Δικαιολογητικών από 1/11/2020 έως 15/11/2021
1. Αίτηση
2. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας
3. Αντίγραφο πτυχιου
4. Αναλυτική Βαθµολογία
Πρακεινενου για πτυχιοοχους εξ…ιερικαυ αυνυττσβαλλειαι και βεβαίωση ισατιµι'ας του
τι…… σπουδών τους απο τον Διεττιστηµονικα Οργανισµό Αναγνώρισης τίτλων
Ακοοηροικων και Πληροφορησης (Δο.ΑτΑι1.) η σπα το όργανο που εχει την
αρµοδιότητα αναγνώρισης του τιτλοιι σπουδών
Ο τρόπος κατάταξης των Πτυχιούχων Θα είναι µε γραπτές εξετάσεις
στα εξής τρία µαθήματα:
' ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |

ι ΣΤΑΤ|ΚΗ
. ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

Διενέργεια Εξετάσεων από 01-12-2020 έως 20-12-2020
Η ύλη των τριών (3) εξεταζοµένων µαθηµατων είναι :

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |

Γραμμική Άλγεβρα πίνακες οριζαυσες και γραμµικά συστήματα Διανυσυατα …
επιπεδο και στα χώρα νιναρενα διανυαρα…ν Βασικές έννοιες και πράξεις μιγαδικων
αριθμών τριγωνοµετρικη µορφή μιγαδικού αριθμού 46ισιιµες και ιδιαδιαγι'ιαµατα
διανωνοποι΄ηση πινακα

2 Αιτειρσατικος Λαγιαμος Συναρτησεων μία; Μεταβλητης Αντίοτρσφες ιριγωναµειρικες
και υπερβολικές συναρτήσεις Παραγωγαι συναρτηαεων και εφαρµογές τους Ακολουθίες
και σειρες ανναρααειρες και σειρες ταγιοτ Αοριατσ ολοκλήρωμα βασικές µέθοδοι
ολοκλήρωσης Ορισµένα ολοκλήρωμα και εφαρμογές του Γενικευµεγα ολοκληρώµατα
… και 2" είδους.

ΣΤΑΤ|ΚΗ
(: οτε; της δαναυτις και τον κατανεμημεναυ φορτίου

. Αρχές συνεεαης και αναλυαης δυνάμεων η εννοια της ροττης
Αρχες ιαορροτττας δυνάµεων - κεντρικές δυνάμεις δυνάµεις στο επίπεδο και στον
Χωρα
Κεντρα βαρους κιντραειαες Ροπές αδράνειας
Είδη στηρίξεων και βαθµός στατικης αοριστισς
Προσδιορισµός αντιδράσεων σε απλούς φορείς.
Αναλυαη στατικώς αρισµενων οικτυωμαιωνι οσων και πλαισίων
(συµπεριλαμΒσναµενωντων δοκών Θετρετ)

. Πρσσδιορισµός εσωτερικών δρασεων και σχεδίαση διαγραµμάτων αξονικης
δύναµης τεµγουσας δύνπμΠς και καµτττικήζ ροπής



…κ… 1… €… ωγή*ή έννοια της τα…
Κεφ 20 Τάση αραµόρψωπη αξονική φαριιαή

. Διαγραµµαια ιααης-παααμόρφωαή
Νόµος του ΗσοΚΘ κξτρσ ελαστικοτηως
Υπεραιαιικα προΒ ……
πολυαξανική φόρτιση
Δια……ήιική παραυαρρ……αή … , …. &"… ιααής.ιιαραµαρφωαηςγια Με… υλικα ενισχυμενα με Νες

. αραµεναυσες πως
κια 3"Σψέψη

Σιρ……… κυκλικής 5ιριαµής
… …

Τάσεις και…ααραμρρφωαεις α; κυκλικής διανομής δακαυ
Γωνία οφεως στην ελαστική περιαχή
Σύγθετες δια… ές
Με… µή κυκ ικών δοκών µε µη κυκλική δω……

Κεφ. 40 Καθαρή κα…… δοκών
. Συµµειρικα μέλη σε καθαρή καµψή
. μας εσωτΞµικής ριπή; και τα… … ,. πσεις και πα αμα φωσεις σιήν ελςισΠκη περιοχή …. 'Ξγγκεντριή αξξνικι€ρρριιαή και αναλυση………ρής καµινης

Κω 5ο Αναλυαη και σχεδιασμός δακών για ανιαχή σε κάμψη
. Διάξρπµµψατεµωουσψν δυναυεωγ και καµπΙικών ροπών
. &: ιααµας π ια αιικων αακων σε και…. ή ήριαµαιικ ς ακοι

Κεφ εαΔιαιυηιικες πως σε δοκούς με λεπτότοιχα μέλη
. σα…… δια1μηπκή …… σε δακαυ
. Καιανοµή ι… τασεων σε λ…ή αρι αν… &…

…. Ασύμµετµη φόρτιση λεπτύτοιχων υ ών και κεντρο διαιµηαης
… 7ο Μειααχήυωιαμοι' τάσης και παραµόρψωσής
. Μ…… αιιαµόςεπι'πε6ηςιασής

…. κυκλρς … για επΙπεδη ενωτική καιασιααη. Τρισδιασιαση αναλυαής γής ιααης
. Κριτήρια διαρροής για όλκιμα και Με… υλικά

Κιφ εα κυριες παρεις
κυριε; τα… περσικό

…. Σχεδιασµός οκων υπό συνΘειες φορτΙσ:ις
Κεφ 90 Βέλος κάμψης δακών

παραµαρ ωαή υπό εγκάρσια φαριιαη
Στατικά α ρισιες δοκοι'Σιαιικα ορισµένοι δακαι'
Θεώρημα ρ…οπων …ΕµΒαδών*εφαρμογές σε συµμετρικές και ασυµµειρες φορτισεις

. Υπυσνιπικσι δοκοι
Κερ 1Ο"Λυγ|σμός γπαα…λωμαιων

. Ευστάθεια κατασκευών
τυπος ευ… για διαΘμωΙά υπο…σιυλώυα…
Επιτρεπτες "Με? σχεξιασµοµ
Συνιελεαι;ςσχε ιααυσυ φορα…
Κεφ. 110 Ενεργειακές μωρό…
Ελααιική ενέργεια παραμαριρωαής
ορεεςκαι;Διαιµήιικες ιαα:ις
Κρουαιικα ψαριία

*
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ΕΝΔΕΙΚΤ|ΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ω…………Α…αυ…*πκΑ !

ο Βιβλιο ΜΕ…… Μ…… Σ………… µ…ςΜ!κπβληής … πω……πω…. πω……
Μ……Ν…………ΜΜΜ, π…………… :.……

(: µια… |ο……51 Μ…… Α………Σ…… Γ……κν'ιςΑλ»=Β…* ………ς Μ…
π……

0 :Σ1νπκή.υη εφ…. …Μ……" * …"… Κυ!!!" ε . Μ…… γ ……

|: π…|οκω……]ΣτΑπ…,………ςπ………ς.……
3.

ο …… Μ……π…… 1…ΑΠΑΡΑΜ0Ρ…΄ΙΌΥφωτο; που…… λ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ……
4.
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